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OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddziatrywaLtia lla Srodowisko

Regionalny Dyrektol Ochrony Srodowisl<a w Eyclgoszczy, dzialajqc na poclstawie

art. 10 S 1 i 49 nstau,y z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania administrac)a nego (D'2" U .

22016 r., poz.'23 ze znt,), zwanei dalej w slcr6cie ustaw4 l(pa olaz aft. 63 Lrst. 2 i 74 Lrst, 3 ustawy
z dnia 3 paLdziernilca 2008 r. o udostppnianiu inforrnacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowislca oraz o oceuach odrJzia{ywania na Srodo,wisko (Dz. tJ.

22016 r., poz.353 ze nn.),

. zawiadarnia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisl<o

oraz o zalcoticzeniu zbierania wszystl<ich dowod6w i rnaterial6w w sprawie, na wniosel< z dt"tia

23 stycznia 2017 r., uzupelniony w dniu 20 lLrtego 201J r., zloZotly przez Gming Miasto
Ittowroclaw, w spt'au,ie wydar-ria decyzji o $rodowisl<owych u,warunkowaniach dla plzedsigwzigcia

pn,: ,,Bndowa sieci l<analizacji sanitarnej wraz z odcinl<ami przylqczy na osiedlu od ul. Droga
do Lotniska do ul. Dankowskiego w Inowroclawiu oraz budowa sieci lcanalizacji sauitarnej,

deszczowej i sieci wodoci4gowej w l4cznilcu ul. OkrpZek i D,anl<owskiego w Inowroclawiu",
realizowanego w obszarze i zal<resie okreSlonyrt w zalqcznikach dol4czonych do wniosku.

Decyzja lcoiczqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydarra nie wcze5niej

niz po irplywie 7 dni od zal<ohczenia l4 dniowego terminu podania tle6ci obwieszczenia

do publicznej wiadonio6ci w Biuletynie Inforniacji PLrblicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowisl<a w Bydgoszczy onz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogtoszeri organ6w

administracji.

Strony postEpowania mog4 zaponta1 sig z calo6ci4 zebranycl"t przez organ dowod6w

i nraterial6w w sieclzibie Regionalnej Dyrekcji Ocl-rrony Sroclowisl<a w Bydgoszczy

przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Byclgoszcz, nlrmer pokoju 507 (V pigtro), w godzinacli Boo-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci lla tablicacli ogloszeri

Urzqdn Miasta Inowroclaw i Regionalnej Dyrelccji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, atal<Ze

w BiLrletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Srodowisl<a 'w Bydgoszczy

n a stron i e internetowej - www. byd goszcz.rdos. gov.pl.
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